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☺☺☺☺ As exportações da Indústria de transformação cresceram 39,6% no Rio Grande do Sul 

em abril, na comparação com o mesmo mês de 2021. O valor alcançou 1,4 bilhão de 
dólares e no acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a venda externa somou 5,4 
bilhões de dólares, o que significa 43,4% a mais na relação com o mesmo período de 2021. 
Os dados são FIERGS. 
 

���� O Tribunal de contas da União (TCU) aprovou a segunda e última fase da privatização 

da Eletrobrás. A intenção do governo, que hoje tem 51% do capital, é transferir o comando 
da estatal para a iniciativa privada até julho ou agosto deste ano. 
 

���� O monitor do PIB-FGV da Fundação Getúlio Vargas, sinaliza crescimento de 1,5% na 

atividade econômica no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o quarto trimestre 
de 2021 e de 1,8% em março ante fevereiro. Na comparação interanual a economia cresceu 
2,4% no primeiro trimestre e 4,2% em março. 
 

���� Pequena oscilação no indicador de confiança do empresário industrial gaúcho (ICEI-

RS) na passagem de abril para maio. O índice subiu de 55,8 para 56,1, segundo a FIERGS. 
Acima de 50 e da média histórica de 54,1 indica que o setor segue confiante. Ainda é 
sentido o impacto pelas dificuldades na cadeia de suprimentos e pelo aumento de custos de 
produção. 
 

� Quatro em cada 10 brasileiros adultos estavam inadimplentes no mês de abril, o que 

corresponde a 61,94 milhões de pessoas com pendências nos birôs de crédito, segundo 
levantamento do CNDL e do SPC Brasil. Um aumento de 6% em relação a abril de 2021. O 
recorde é de nov/2018 com 63,08 milhões de inadimplentes. 
 

���� A taxa de desemprego foi considerada estável no Brasil, durante o primeiro trimestre de 

2022, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios continua (Pnad continua) 
divulgada pelo IBGE. Na média nacional a taxa ficou em 11,1%. O número de 
desempregados está em 11,94 milhões. 
 

���� Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar o extrato com valores e datas 

de pagamentos da segunda parcela do 13º salário. O pagamento começa no dia 25 deste 
mês e segue até 7 de junho. O benefício atinge 31,6 milhões de segurados. 
 

� Todas as expectativas para a inflação em 2022 estão bem acima do centro da meta de 

3,5%, com uma margem de tolerância de 1,5%. O cálculo de alta para o indicador (IPCA) 
passou de 6,55% para 7,9%. Mesmo assim o Ministro da Economia declarou que o Brasil 
está saindo do “inferno da inflação”.  
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